
Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru.
Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de 
exploatare și să îl păstrați pentru consultări ulterioare.
Dacă ați pierdut Manualul de utilizare, vă rugăm să contactați 
agentul local pentru a obține versiunea electronică.

Manualul utilizatorului
Instrucțiuni originale 

Aparat de aer condiționat de tip split
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pentru a asigura reciclarea în condiții de siguranță pentru mediu. 
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Explicarea simbolurilor

PERICOL 

INFORMAȚIE

ATENȚIONARE

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, 
va duce la deces sau vătămări grave. 

1. Deteriorarea produsul datorită utilizării necorespunzătoare sau folosirii în 
alte scopuri;

2. Modificarea, schimbarea, întreținerea sau utilizarea produsului împreună cu 
alte echipamente, fără a respecta manualul de instrucțiuni al producătorului;

3. După verificare, defecțiunea produsului este cauzată direct de gaz coroziv;

5. Folosirea, repararea, întreținerea unității fără a respecta manualul de 
instrucțiuni sau regulamentele conexe;

6. După verificare, problema sau disputa este cauzată de specificațiile de 
calitate sau performanța pieselor și componentelor produse de alți producători;

7. Daunele sunt cauzate de calamități naturale, de utilizarea într-un 
mediu necorespunzător sau de forță majoră.

Clauze de excepție 

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, 
poate duce la deces sau vătămări grave. 

Indică o situație periculoasă care, dacă nu este evitată, 
ar putea duce la vătămări minore sau moderate. 

Indică informații importante, dar nu legate de pericole,
 utilizate pentru a indica riscul daunelor materiale. 

Indică un pericol căruia îi este atribuit un cuvânt de 
avertizare AVERTISMENT sau ATENȚIONARE. 

Producătorul nu va avea responsabilități atunci când vătămarea 
corporală sau pierderile materiale sunt  cauzate de motivele de 
mai jos. 

4. După verificare, defecțiunile se datorează unei manipulări 
necorespunzătoare în timpul transportului produsului;

AVERTIZARE
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Aparat umplut cu gaze inflamabile R32. 

Înainte de a utiliza aparatul, citiți mai întâi manualul de utilizare. 

Înainte de a instala aparatul, citiți mai întâi manualul de instalare. 

Înainte de a repara aparatul, citiți mai întâi manualul de service. 

AVERTIZARE: 

Agentul frigorific 
● Sistemul este umplut cu un agent de răcire special care permite funcționarea 

aparatului de aer condiționat. Agentul frigorific utilizat este fluorura R32. Agentul
 frigorific este inflamabil și inodor. În plus, poate provoca explozie în anumite 
condiții. Inflamabilitatea agentului frigorific este, însă foarte scăzută. Se poate 
aprinde numai prin flacără directă.

● În comparație cu agenții frigorifici obișnuiți, R32 este un agent frigorific care nu
poluează și nu afectează stratul de ozon. Influența asupra efectului de seră este,de
 asemenea, mai scăzută. R32 are caracteristici termodinamice foarte bune, care
conduc la o eficiență energetică foarte ridicată. Prin urmare, unitățile necesită o
cantitate mai redusă.

Nu utilizați modalități diferite pentru a accelera procesul de dezghețare sau de 
curățare, altele decât cele recomandate de producător. Dacă sunt necesare 
reparații, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat. Orice reparații 
efectuate de personalul necalificat pot fi periculoase. Aparatul trebuie depozitat 
într-o încăpere fără surse de aprindere cu funcționare continuă (de exemplu: flăcări
 deschise, aparate cu funcționare pe gaz în funcțiune sau aparate de încălzire cu 
rezistențe electrice în funcțiune). Nu perforați sau ardeți. Aparatul trebuie instalat, 
utilizat și depozitat într-o încăpere cu o suprafață mai mare de X metri patrati. 
(Consultați tabelul "a" din secțiunea "Utilizarea în siguranță a Agentului Frigorific 
Inflamabil" pentru Spațiul X.) 
Aparat umplut cu gaz inflamabil R32. Pentru reparații, respectați cu strictețe 
instrucțiunile producătorului. Rețineți că agenții frigorifici sunt inodori. Citiți 
manualul de specialitate. 
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Măsuri de precauție 

Operare și întreținere 

● Copiii nu se pot juca cu aparatul.

● După îndepărtarea filtrului, nu atingeți aripioarele pentru a nu
vă răni.

● Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta de peste 8 ani șide 
persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale redusesau cu 
lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fostsupravegheate sau 
instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă au 
înțeles pericolele la care sunt expuse.

● Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu 
trebuie efectuate de copii nesupravegheați.

● Nu conectați aparatul de aer condiționat la o priză multifuncțională.În caz 
contrar, există pericol de incendiu.

● Deconectați sursa de alimentare atunci când curățați 
aparatul de aer condiționat. În caz contrar, există pericol 
de electrocutare.

● În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau  
de persoane cu o calificare similara, pentru a evita 
pericolul.

● Nu  spălați  aparatul  de  aer  condiționat  cu  apă  pentru  a 
evita  electrocutarea.

● Nu  pulverizați  apă  pe  unitatea  interioară.  Poate  duce  la 
electrocutare sau defecțiuni.

● Nu  utilizați  focul  sau  uscătorul  de  păr  pentru  a  usca  filtrul, 
pentru a evita deformarea sau pericolul de incendiu.

AVERTIZARE 
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Măsuri de precauție 

Întreținerea trebuie efectuată de profesioniști calificați. În caz 
contrar, poate provoca vătămări corporale sau daune. 

Nu blocați orificiul de evacuare sau de admisie a aerului. Poate 
cauza defecțiuni. 

● Cablul de alimentare se supraîncălzește sau este deteriorat.
● Există un sunet anormal în timpul funcționării.
● Siguranța automată se declanșează frecvent.
● Aparatul de aer condiționat emană miros de ars.
● Unitatea interioară prezintă scurgeri.

Când porniți sau opriți aparatul prin comutatorul de operare de 
urgență, apăsați pe acest comutator cu un obiect izolator, altul 
decât metalul. 
Nu călcați pe panoul superior al unității exterioare și nu puneți 
obiecte grele. Poate provoca daune sau vătămări corporale. 

Nu reparați singur aparatul de aer condiționat. Poate duce la
 electrocutari sau deteriorări. Vă rugăm să contactați 
distribuitorul atunci când trebuie să reparați aparatul de 
aer condiționat. 
Nu introduceți degetele sau obiecte în orificiul de admisie sau 
de evacuare a aerului. Poate cauza vătămări corporale sau 
daune. 

Nu vărsați apă pe telecomandă, în caz contrar telecomanda se 
poate defecta. 
Când apare fenomenul de mai jos, vă rugăm să opriți aparatul 
de aer condiționat, să-l deconectați imediat de la sursa de 
alimentarea și să contactați distribuitorul sau profesioniștii 
calificați pentru service. 

Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în condiții 
anormale, pot apărea defecțiuni, pericol de electrocutare sau 
de incendiu. 

AVERTIZARE 
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Măsuri de precauție 

Atașament 
Instalarea trebuie efectuată de profesioniști calificați. În caz 
contrar, poate provoca vătămări corporale sau daune. 
Trebuie să respectați reglementările de siguranță electrică la 
instalarea unității. 

Montați o siguranță. Dacă nu, poate provoca defecțiuni. 

Asigurați-vă că întrerupeți alimentarea cu energie electrică înainte 
de a efectua orice lucrare legată de electricitate și siguranță. 

Cablurile fixe trebuie conectate la un separator multipolar cu 
separare între contacte de cel puțin 3 mm pentru toți polii. 

Conform  reglementărilor  locale  de  siguranță,  utilizați  un 
circuit de alimentare și un întrerupător corespunzătoare. 

Pentru montarea unui întrerupător cu o capacitate adecvată, vă 
rugăm să aveți în vedere tabelul următor. Trebuie utilizat un 
întrerupătorul automat termo-magnetic, care poate asigura 
protecția în caz de scurt-circuit și supra-sarcină. 
Aparatul de aer condiționat trebuie împământat 
corespunzător. Împământarea necorespunzătoare poate 
provoca electrocutare. 
Nu utilizați cablul de alimentare necorespunzător. 
Asigurați-vă că sursa de alimentare corespunde cerințelor 
aparatului de aer condiționat. Sursa de alimentare instabilă 
necorespunzătoare sau cablarea necorespunzatoare poate 
provoca defecțiuni. Instalați cabluri de alimentare 
corespunzătoare înainte de a utiliza aparatul de aer 
condiționat. 
Conectați corespunzător cablul de faza, cablul de nul și cablul 
de împământare al prizei de alimentare. 

AVERTIZARE 
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Măsuri de precauție 

Aparatul trebuie să fie poziționat astfel încât ștecherul să 
fie accesibil. 

Rezistența de împământare trebuie să respecte 
reglementările naționale privind siguranța electrică. 

Cablul galben-verde din aparatul de aer condiționat este 
cablul de împământare, care nu poate fi utilizat în alte 
scopuri. 

Aparatul de aer condiționat este un aparat electric de primă
 clasă. Acesta trebuie să fie bine împământat printr-un 
dispozitiv de împământare specializat, de către un 
profesionist. Vă rugăm să vă asigurați că acesta este 
întotdeauna împământat corespunzător, în caz contrar 
poate provoca electrocutare. 

Aparatul trebuie instalat în conformitate cu reglementările 
naționale privind cablarea. 
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu cerințele 
NEC și CEC numai de personalul autorizat. 

Temperatura circuitului agentului frigorific va fi ridicată, vă 
rugăm să poziționați cablul de interconectare departe de 
tubulatura de cupru. 

Nu alimentați cu energie înainte de a termina instalarea. 
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta 
trebuie înlocuit de producător, de agentul său de service 
sau de persoane cu o calificare similară, pentru a evita 
pericolul. 

Toate cablurile unității interioare și ale unității exterioare 
trebuie conectate de către un profesionist. 
Dacă lungimea cablului de alimentare este insuficientă, vă 
rugăm să contactați furnizorul pentru unul nou. Evitați să 
prelungiți singur cablul. 

AVERTIZARE 
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Măsuri de precauție 

Unitatea interioară trebuie montată aproape de perete. 
Instrucțiunile privind instalarea și utilizarea acestui 
produs sunt furnizate de producător. 

Partea interioară DB/WB(℃) Partea exterioară DB/WB(℃) 
Răcire maximă 32/23 43/26 
Încălzire maximă 27/- 24/18 

INFORMAȚIE: 

Pentru aparatul de aer condiționat cu ștecher, ștecherul
 trebuie să fie accesibil după finalizarea instalării. 
Pentru aparatul de aer condiționat fără ștecher, pe 
circuit trebuie instalat un întrerupător. 
Dacă doriți să mutați aerul condiționat în altă locație, 
această activitate poate fi realizată numai o persoană 
calificată. În cazcontrar, poate provoca vătămări 
corporale sau daune. 
Selectați o locație care nu este accesibilă copiilor, 
departe de animale sau plante. Dacă este inevitabil, 
pentru siguranță, împrejmuiți locația . 

Intervalul de temperaturi de lucru 

● Intervalul de temperaturi de funcționare (temperatura exterioară) pentru 
unitati doar cu răcire este de -15℃ ~ 43℃; pentru unitați cu pompa de 
căldură este de -22℃ ~ 43℃. 

AVERTIZARE 
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Unitatea de interior

Afișaj

panou 

telecomandă

filtru 

 

 

INFORMAȚIE: 

(Conținutul sau poziția afișajului pot diferi de cele de 
mai sus, vă rugăm să vă raportați la produsele reale)  

Produsul real poate fi diferit de imaginea de mai sus, vă rugăm să vă 
raportați la produsele reale. 

flaps orizontal 

zona admisia de aer

zona evacuare aer  

buton auxiliar 

Numele pieselor 



indicator de 
temperatură

afișaj

fereastra 
receptorului

Afișaj

W R G

indicator de 
temperatură

afișaj

fereastra
receptorului

W R O

indicator de 
temperatură

afișaj

fereastra
receptorului

indicator de 
temperatură

indicator de 
răcire

indicator de 
alimentare

fereastra
receptorului

indicator de 
încălzire  

indicator de temperatură

indicator de 
răcire
indicator de 
alimentare

fereastra 
receptorului

afișaj

indicator de 
încălzire indicator de 

temperatură
indicator de 
răcire

indicator de 
alimentare

fereastra
receptorului

G

W

R

W

R
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Numele pieselor 

afișaj

O

Pentru anumite modele:
Pentru anumite modele: 

Pentru anumite modele: Pentru anumite modele:

Pentru anumite modele: 

Pentru anumite modele: 

indicator de
încălzire

indicator de alimentare 

Indicator LED multicolor pentru alimentare:
Verde - pornit (ON). 
Rosu - oprit (OFF). 

Indicator LED multicolor pentru alimentare:
Verde - pornit (ON).
Rosu - oprit (OFF). 

(numai pentru modelul cu încălzire) 

Indicator LED multicolor pentru mod operare:
Alb-W - mod răcire
Roșu-R - mod încălzire (numai pentru modelul cu încălzire) 

Conținutul sau poziția de afișare pot diferi de cele de mai sus, vă rugăm să vă 
raportați la produsele reale. 

Verde-G - mod dezumidificare 

Indicator LED multicolor pentru mod operare:
Alb-W - mod răcire
Roșu-R - mod încălzire
Portocaliu-O - mod dezumidificare 

indicator de 
dezumidificare

indicator de dezumidificare
indicator 
de
dezumidificare
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Butoanele de pe telecomandă 

Prezentarea pictogramelor afișate pe ecran 

6

3

7
9

11

13

15

12
14

16

10
8

5

4

2

1

Funcția X-FAN 

TIMER ON/TIMER OFF 
Blocare pentru copii
Oscilare sus & jos
Oscilare dreapta & stânga Luminozitate

Temp. display type
:Setați temperatura :Temp. ambientală

interioară.

Modul funcționare în timp de noapte 
Ceas

Mod de operare 

I feel
Quiet

WiFi {

Butonul ON/OFF 
Butonul MODE  
Butonul FAN  
Butonul TURBO 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

Mod turbo 
Trimite semnal 
Mod sănătos 

Setarea temperaturii 

:Temp. ambientală exterioară.

Butonul SLEEP  

Butonul I FEEL 

Butonul TIMER ON / TIMER OFF 

Butonul CLOCK 

Butonul QUIET  

Butonul WiFi  

Butonul LIGHT 

Butonul

Butonul TEMP

Aceasta este o telecomandă generală. Unele 
modele au această funcție, în timp ce altele nu.
 Raportați-vă la modelele reale. 

Setați viteza ventilatorului 

Setarea orei 

Mod dezumidif.
Mod ventilare
Mod incălzire

Mod  automat  
Mod răcire 

▲/ buton 

buton 

buton 

Funcții de curățare
Funcție de încălzire la 8℃ 
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Prezentarea butoanelor telecomenzii
Observație:

1 Butonul ON/OFF
Apăsați pe acest buton pentru a porni aparatul. Apăsați din nou pe acest buton pentru a opri 
aparatul. 

2 Butonul MODE
Apăsați pe acest buton pentru a selecta modul de operare dorit. 

● În starea pornit (ON), apăsând butonul de pe telecomandă, pictograma de semnal "    " de 
pe afișajul telecomenzii va clipi o dată și aparatul de aer condiționat va emite un sunet 
"di", ceea ce înseamnă că semnalul a fost trimis către aparatul de aer condiționat.

● După punerea în funcțiune, aparatul de aer condiționat va emite un sunet. Indicatorul de
funcționare "      " este ON (indicatorul roșu, culoarea diferă funcție de model). După 
aceea, puteți utiliza aparatul de aer condiționat folosind telecomanda.

● În ceea ce privește modelele cu funcție WiFi sau telecomandă cu fir, unitatea interioară
trebuie să fie controlată inițial cu telecomanda standard, în modul automat, și, ulterior, 
funcția de temperatură reglabilă în modul automat poate fi realizată utilizând APP sau
telecomanda cu fir.

● Această telecomandă poate regla temperatura în modul automat. În cazul în care unitatea
 interioara nu are funcția de reglare a temperaturii în modul automat, temperatura setată 
în modul automat poate fi invalidă sau temperatura setată afișată pe aparat poate fi 
diferită de cea afișată pe telecomandă în modul automat.

AUTO       RĂCIRE  USCARE VENTILARE ÎNCĂLZIRE

● Când  selectați  modul  automat,  aparatul  de  aer  condiționat  va  funcționa  automat  în 
conformitate cu temperatura detectată.  Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza 
ventilatorului.  Apăsând butonul "    "  /  "    " butonul puteți regla unghiul de suflare a 
ventilatorului.

● După selectarea modului de răcire, aparatul de aer condiționat va funcționa în modul de 
răcire. Indicatorul de răcire "    " al unității interioare este aprins (Acest indicator nu este 
disponibil pentru unele modele). Apăsați butonul "▲" sau "     " pentru a ajusta 
temperatura setată. Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsați  
" " / " / "     " pentru reglarea unghiului de suflare a ventilatorului. 

● Când selectați modul de dezumidificare, aparatul de aer condiționat funcționează la viteză
 mică în mod dezumidificare. Indicator de dezumidificare "    " al unității interioare este 
aprins (Acest indicator nu este disponibil pentru unele modele). În modul de 
dezumidificare, viteza ventilatorului nu poate fi ajustată.
Apăsând "     "  / "     "  pentru reglarea unghiului de suflare a aerului.

● Aceasta este o telecomandă universală, ar putea fi utilizată pentru aparatele de aer
condiționat cu funcții multiple; Pentru unele funcții pe care modelul nu le are, dacă
apăsați butonul corespunzător de pe telecomandă, aparatul va păstra starea inițială 
de funcționare.

● Când  selectați  modul  de  ventilare,  aparatul  de  aer  condiționat  va  ventila  doar,  fără  răcire  și  fără 
încălzire. Toate indicatoarele sunt oprite (OFF), indicatorul de funcționare este pornit (ON). 



,

Viteză mică-medie  

Viteză medie-mare 

Viteză medie   

Viteză mare 
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Prezentarea butoanelor telecomenzii 

la
Auto

Viteză mică 

Observație: 

3 Butonul FAN

apoi înapoi la Auto. 

Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsând butonul "     "/
"    " puteți regla unghiul de suflare. 

Observație: 

● 

● 

4 Butonul TURBO
În modul COOL sau HEAT, apăsați pe acest buton pentru a vă întoarce la modul COOL 
rapid sau HEAT rapid. "      " va fi afișată pe telecomandă. Apăsați din nou pe acest 
buton pentru a ieși din funcția turbo și "     " pictograma va dispărea. 

● Când selectați modul de încălzire, aparatul de aer condiționat funcționează în modul de  
încălzire. Indicator de încălzire "      " al unității interioare este pornit (Acest indicator nu  
este disponibil pentru unele modele). Apăsați butonul "▲" sau "     " pentru a ajusta  
temperatura setată. Apăsând butonul "FAN" puteți regla viteza ventilatorului. Apăsând 
"     " / "    " pentru reglarea unghiului de suflare a aerului (unitatile cu funcție doar de 
răcire nu primesc semnalul pentru modul de încălzire. Dacă setați modul de încălzire prin
  telecomanda, apăsând pe butonul ON/OFF aparatul nu va porni).

● Pentru prevenirea suflarea de aer rece, după pornirea modului de încălzire, unitatea 
interioară  va porni după 1 ~ 5 minute (timpul efectiv de întârziere depinde de
temperatura ambientală din interior).

● Setați intervalul de temperatură din telecomandă: 16~30 ℃ (61-86°F);
Viteză ventilator: automată, mică, medie-mică, medie, medie-mare, mare.

● În modul automat, temperatura poate fi afișată; în modul automat, temperatura setată poate fi 
ajustată.

Acest buton este utilizat pentru a seta viteza ventilatorului în secvențe care merg de la AUTO , 

, , 

● Viteza ventilatorului este scăzută în modul Dezumidificare
● Funcția X-FAN Țineți apăsat butonul pentru viteza ventilatorului timp de 2 secunde în mod COOL 

sau DRY, pictograma "      " este afișată și ventilatorul unității interiore va continua să funcționeze 
câteva minute pentru a usca unitatea interioară, chiar dacă opriți aparatul. După alimentare , functia  
X-FAN este in mod standard oprita  . X-FAN nu este disponibilă în modurile AUTO, FAN sau HEAT.
Această funcție indică faptul că umiditatea de pe vaporizatorul unității interioare va fi 
înlăturată după oprirea aparatului, pentru a evita apariția mucegaiului.

După pornirea funcției X-FAN: După oprirea aparatul apăsând pe butonulON/OFF, 
ventilatorul interior va continua să funcționeze timp de câteva minute la  viteză mică. În acest 
interval, țineți apăsat butonul pentru viteza ventilatorului timp de 2  secunde, pentru a opri 
direct ventilatorul unității interioare.
După oprirea funcției X-FAN: După oprirea aparatului apăsând butonul ON / OFF,  unitatea 
se va opri direct.
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Observație: 

▲

Dacă porniți această funcție, unitatea va funcționa la o viteză superioară a ventilatorului 
pentru a răci sau a încălzi rapid, astfel încât temperatura ambientală să se apropie de 
temperatura presetată cât mai repede posibil. 

Prezentarea butoanelor telecomenzii 

● Când setați TIMER ON, TIMER OFF sau CLOCK, apăsați butonul "▲" sau "    " pentru a
regla timpul. (Consultați butoanele CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF) 

nimic afișat
(se oprește în poziția curentă)

● Funcția       este disponibilă numai pentru anumite modele.

●

●

●

●

Butonul

Butonul

5    Butonul    ▲/     

● Apăsați butonul "▲" sau "     " o dată pentru a crește sau a reduce temperatura setată 
cu 1℃ (°F). Țineți "▲" sau    "      " și, după 2 secunde, temperatura setată pe 
telecomandă se va schimba rapid. La eliberarea butonului, după finalizarea setării, 
indicatorul de temperatură de pe unitatea interioară se va schimba corespunzător. 

Apăsați pe acest buton pentru a selecta unghiul de oscilare spre dreapta și stânga. 
Unghiul de suflare a aerului poate fi selectat circular, după cum urmează:

● Apăsați acest buton continuu mai mult de 2 secunde, iar flaps-ul unității interioare se 
va oscila de la stânga la dreapta; eliberați butonul, iar flaps-ul unitații se va opri, poziția
 acestuia va fi menținută. 

● În modul de oscilare stânga - dreapta, atunci când starea este modificată de la oprit la
     , dacă apăsați acest buton din nou, 2 secunde mai târziu, va trece direct la starea oprit

Apăsați pe acest buton pentru a selecta unghiul de înclinare în sus și în jos. Unghiul de 
suflare a aerrului poate fi selectat circular, după cum urmează: :

nimic afișat
(flaps-urile orizontale se 
opresc în poziția curentă)

Când selectați "     ", aparatul de aer condiționat va sufla aerul automat.
Flaps-ul orizontal va oscila automat în sus și în jos, până la unghiul maxim.
Când selectați "   、  、  、  、  ", aparatul de aer condiționat suflă dintr-o poziție 
fixă. Flaps-ul orizontal se va opri în poziție fixă.
Când selectați "    、 、   ", aparatul de aer condiționat va sufla aerul dintr-un unghi 
fix. Flaps-ul orizontal va dirija aerul dintr-un unghi fix.
Țineți apăsat butonul "    " mai mult de 2 secunde pentru a seta unghiul de înclinare 
dorit. Când atingeți unghiul dorit, eliberați butonul.

 din starea       ; dacă apăsați din nou acest buton, în interval de 2 secunde, se va 
modifica starea de oscilare, în urmatoarea poziție din secvența circulară de mai sus. 
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Prezentarea butoanelor telecomenzii 
Observație: 

8 Butonul SLEEP
● Apăsați acest buton, puteți selecta Sleep 1 ( ), Sleep 2 ( ), Sleep 3 ( ) și să anulați
  Sleep, în mod ciclic; după alimentare, funcția Sleep este anulata implicit. 
Sleep 1 este modul Sleep 1. În modul de răcire, după o oră de funcționare, temperatura 
configurată a unității va crește cu 1oC; după două ore, temperatura configurată va crește cu 2oC,

 pentru confirmare; 

(3) În acest moment, 1 oră va fi adăugată automat la poziția cronometrului de pe 
telecomandă (apoi "2 ore" sau "3 ore" pană la "8 ore"), zona de reglare a temperaturii 
"88" va afișa temperatura corespunzătoare ultimei setări a curbei de temperatură și va clipi;
 (4) Repetați operațiunile de mai sus (2)~(3), până la finalizarea setării temperaturii pentru 8 ore; stabilirea 
curbei de temperatură este finalizată. În acest moment, telecomanda va relua afișajul initial pentru oră
 si temperatură. 
● Sleep 3 - se poate interoga setarea curbei de temperatură din modul Sleep personalizat:
utilizatorul poate verifica curba de temperatură presetată, poate intra in setările personalizate, 
dar nu poate modifica temperatura. Apăsați butonul "Turbo" direct pentru confirmare. 
Observație: În timpul procedurii de configurare sau de interogare de mai sus, în cazul în 
care, în decurs de 10 secunde, nu este apăsat nici un buton, se va iesi automat din starea 
de setare a curbei de temperatură și se va relua afișarea inițială. În timpul procedurii de 
configurare sau interogare, în cazul in care este apăsat butonul "ON/ OFF" , butonul "Mode",

● 、 、 "         pot să nu fie disponibile. Când aparatul de aer condiționat primește acest
 semnal, aparatul de aer condiționat va ventila automat.

● Apăsați acest buton continuu mai mult de 2 secunde, iar flaps-ul unității interioare 
va oscila în continuu de sus în jos; eliberați butonul, iar flaps-ul se va opri din mișcare 
de oscilare, iar poziția  acestuia va fi menținută.

● În modul de oscilare sus-jos, atunci când starea este modificată de la oprit la       , dacă 
apăsați acest buton din nou, 2 secunde mai târziu va trece direct la starea oprit din starea  
      ; dacă apăsați din nou acest buton, în interval de 2 secunde, se va modifica starea de
 oscilare, în urmatoarea poziție din secvența circulară de mai sus..

 apoi unitatea va funcționa la această temperatură. În modul de încălzire, după o oră, 
temperatura configurată va scădea cu 1oC; după două ore, temperatura configurată va scădea 
cu 2oC, apoi unitatea va funcționa la această temperatură configurată. 
● Sleep 2 este modul de Sleep 2, adică aparatul de aer condiționat va funcționa după o curbă 
de temperatură presetată. 
● Sleep 3 - configurația proprie pentru curba de temperatură în modul Sleep;
(1)În modul Sleep 3, apăsați butonul "Turbo" pentru o perioadă lungă de timp; telecomanda 
intră în starea de setare personalizatăș în acest moment ceasul de pe telecomandă va afișa "1 
oră", temperatura de setare "88" va afișa temperatura corespunzătoare ultimei curbe și va clipi 
(la prima setare se va afișa valoarea inițială curbei, conform setării din fabrică); 
(2)Apăsarea butoanelor "▲" și "", modifică temperatura; după reglare, apăsați butonul „Turbo”
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10 Butonul TIMER ON / TIMER OFF
● Butonul TIMER ON

Observație: 

aparatul de aer condiționat va fi pornit sau oprit în funcție de timpul de setare. Butonul
ON/OFF nu are efect asupra setării. Dacă nu aveți nevoie de această funcție, vă rugăm
să folosiți telecomanda pentru a o anula.

Prezentarea butoanelor telecomenzii 
butonul "Timer" sau "Sleep", procedura de setare a curbei de temperatură sau de interogare a 
se va opri în mod similar.

9 Butonul I FEEL
Apăsați acest buton pentru a porni funcția FEEL și " "va fi afișat pe telecomandă. După ce

Nu puneți telecomanda în apropierea obiectelor cu temperatură ridicată sau scăzută, 
pentru a evita detectarea inexacta a temperaturii ambientale. Când funcția IFEEL este 
activată, telecomanda trebuie pusă în zona în care unitatea interioară poaterecepționa 
semnalul trimis de telecomandă.

Butonul "TIMER ON" poate seta ora pentru pornirea temporizatorului. După ce apăsați 
pe acest buton, "     " dispare și cuvântul "ON" de pe telecomandă clipește. Apăsați pe 
butonul “▲” sau ““pentru a ajusta setarea TIMER ON. După fiecare apăsare a 
butonului  “▲” sau ““, setarea TIMER ON va crește sau va scădea cu 1 minut. Țineți 
apăsat butonul "▲" sau "" și, 2 secunde mai târziu, timpul se va schimba rapid, până 
la atingerea timpului dorit.
Apăsați pe "TIMER ON" pentru a-l confirma. Cuvântul "ON" nu va mai clipi. "     " își reia 
afișarea.
Anulați TIMER ON: în cazul în care modul TIMER ON este pornit, apăsați pe butonul 
"TIMER ON" pentru a-l anula. 

● Butonul TIMER OFF
Butonul "TIMER OFF" poate seta ora pentru oprirea temporizatorului. După ce apăsați pe 
acest buton,"      " dispare și cuvântul "OFF" de pe telecomandă clipește. Apăsați pe 
butonul “▲” sau ““ pentru a ajusta setarea TIMER OFF. După fiecare apăsare a 
butonului  “▲” sau ““, setarea TIMER OFF va crește sau scădea cu 1 minut. Țineți 
apăsat butonul "▲" sau "" și, 2 secunde mai târziu, timpul se va schimba rapid până la 
atingerea timpului dorit. Apăsați "TIMER OFF", iar cuvântul "OFF" nu va mai clipi.
"     " își reia afișarea. Anulați TIMER OFF: în cazul în care modul TIMER OFF este pornit,
 apăsați pe butonul "TIMER OFF" pentru a-l anula.

● În starea de pornire și oprire, puteți seta simultan TIMER OFF sau TIMER ON.
● Înainte de a seta TIMER ON sau TIMER OFF, reglați ceasul.
● După pornirea TIMER ON sau TIMER OFF, activați funcționarea continuă. După asta,

11 Butonul CLOCK

Apăsați pe acest buton pentru a seta ora. Pictograma "     " de pe telecomandă va clipi. 

 este setată această funcție, telecomanda va trimite temperatura ambientală detectată și 
unitatea va regla automat temperatura interioară în funcție de temperatura detectată. 
Apăsați pe acest buton din nou pentru a opri funcția I FEEL și va dispărea
● Vă rugăm să puneți telecomanda aproape de utilizator când această funcție este activată
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Observație: 
● Setarea ceasului adoptă modul de 24 de ore.
● Intervalul dintre două operațiuni nu poate depăși 5 secunde. În caz contrar, telecomanda

Observație: 

● Aceasta funcție este disponibilă numai pentru anumite modele.

funcțiile de curățare; 

Prezentarea butoanelor telecomenzii 
Apăsați pe butonul "▲" sau "" timp de 5 secunde pentru a seta ora ceasului. Cu 
fiecare apăsare a butonului "▲" sau "", ora se va modifica în sus sau în jos cu 1 
minut. Prin menținerea apăsată a butonului "▲" sau "" timp de 2s, ora se va modifica 
rapid. Eliberați acest buton când atingeți ora dorită. Apăsați pe butonul '' CLOCK '' 
pentru a confirma ora. Pictograma ''     '' nu mai clipește. 

va iesi din starea de setare. Acest lucru este valabil si pentru TIMER ON/ TIMER OFF.

12 Butonul QUIET
Apăsați acest buton pentru a intra în modul Auto Quiet (pe afișaj apare "      " și  "AUTO") 
și modul Quiet (silențios) (pe afișaj apare "       ") și Quiet OFF (nu este afișată pictograma
 "      "afișat). După alimentare, setarea Quiet OFF este implicită. 

● Funcția Quiet (silențios) poate fi setată în toate modurile. În modul  Quiet (silențios), viteza
ventilatorului nu este disponibilă.

● Când este selectată funcția Quiet (silențios)
În modul de răcire: ventilatorul unității interioare funcționează la viteza a 4-a. 10 minute mai
târziu sau când temperatura ambientală interioară este ≤28 ℃, ventilatorul unității interioare 
vafuncționa la viteza a 2-a sau în regim silențios, funcție de comparația dintre temperatura
ambientală interioară și temperatura setată.
În modul de încălzire: ventilatorul unității interioare funcționează la viteză a 3-a sau cu regim 
silențiosîn funcție de comparația dintre temperatura ambientală interioară și temperatura setată.
În modul dezumidificare, cu ventilație: ventilatorul unității interioare funcționează în modul 
silențios.
În modul automat: ventilatorul unității interioare funcționează în modul silențios automat în 
funcție de modul de răcire, încălzire sau ventilație..

● Funcția Quiet (silențios) este disponibilă numai pentru anumite modele.

13 Butonul WiFi
Apăsați pe butonul "WiFi" pentru a porni sau a dezactiva funcția WiFi. Atunci când 
funcția WiFi este activată, pictograma "WiFi" va fi afișată pe telecomandă. Când 
telecomanda este oprită, apăsați simultan pe butoanele "MODE" și "WiFi" timp de 1 
secundă, modulul WiFi va reveni la setările implicite din fabrică. 

 telecomandă va dispărea. Apăsați din nou acest buton pentru a activa lumina. 
"        " este afișată. 

Apăsați acest buton pentru a dezactiva luminile afișajului pe unitatea interioară. "    " de pe
14 Butonul LIGHT

15 Butonul
Apăsați pe acest buton pentru a porni și a opri funcțiile pentru sănătate și pentru 
curățare în starea de funcționare. Apăsați prima dată acest buton pentru a porni 
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nimic afișat 

● Această funcție este aplicabilă anumitor modele.

Prezentarea butoanelor telecomenzii 

● Când selectați “ " indicatorul de temperatură de pe unitatea interioară afișează 
temperatura ambientală din interior.

● Când selectați “ " indicatorul de temperatură de pe unitatea interioară afișează 
temperatura ambientală din exterior.

Observație: 

În modul de răcire, apăsați simultan butoanele "TEMP" și "CLOCK" pentru a porni sau a 
dezactiva funcția de economisire a energiei. Atunci când funcția de economisire a energiei 
este pornită, se va afișa mesajul "SE" pe telecomandă, iar aparatul de aer condiționat va regla 
automat temperatura setată în conformitate cu setările din fabrică pentru a ajunge la cel mai 
bun efect de economisire a energiei. Apăsați simultan butoanele "TEMP" și "CLOCK" pentru a 
ieși din funcția de economisire a energiei. 
Observație: 
● La funcția de economisire a energiei, viteza ventilatorului este implicit viteza automată și

nu poate fi ajustată.

Funcția de economisire a energiei

Introducerea funcției pentru butoanele combinate

Afișajul arată " ". Apăsați butonul pentru a doua oară pentru a porni simultan funcțiile de
sănătate și de curățare; Ecranul afișează "     " și "      " . Apăsați pe acest buton pentru a treia 
oară pentru a renunța simultan la funcțiile de sănătate și de curățare. Apăsați butonul pentru 
a patra oară pentru a activa funcția pentru sănătate. 
Ecranul afișează "    ". Apăsați din nou acest buton pentru a repeta operațiunea de mai sus. 

16 Butonul TEMP
Apăsând acest buton, puteți vedea temperatura setată pentru interior, 
temperatura ambientală interioară sau temperatura ambientală exterioară pe 
afișajul unității interioare. Setarea pe telecomandă este selectată circular, după 
cum urmează: 

● Când selectați “ " sau fără afișaj pe telecomandă, indicatorul de temperatură de 
pe unitatea interioară afișează temperatura setată.

● Afișarea temperaturii exterioare nu este disponibil pentru unele modele. Când unitatea 
din interior primește semnal "       ", afișează temperatura setată la interior.

● Temperatura setată va fi afișată implicit la pornirea aparatului. Pe telecomandă nu este 
afișat nimic.

● Numai pentru modelele a căror unitate interioară are afișaj dual-8
● Când este selectată afișarea temperaturii ambientale interioare sau exterioare, 
indicatorul de temperatură de pe unitatea interioară afișează temperatura corespunzătoare
 și trece automat la afișarea temperaturii setate, după 3-5 secunde.
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Introducerea funcției pentru butoanele combinate
● La funcția de economisire a energiei, temperatura setată nu poate fi ajustată.

Apăsați butonul "TURBO" și telecomanda nu va trimite semnal.

Observație: 

Funcția de comutare pentru afișarea temperaturii 
În starea OFF, apăs 

● Funcția Sleep și funcția de economisire a energiei nu pot funcționa în același
timp. Dacă funcția de economisire a energiei a fost setată în modul de răcire,
apăsați butonul sleep pentru a anula funcția de economisire a energiei. Dacă
funcția Sleep a fost setată în modul de răcire, pornirea funcției de economisire a
energiei va anula funcția Sleep.

Funcția de încălzire la 8℃ 
În modul de încălzire, apăsați simultan butoanele "TEMP" și "CLOCK" pentru a 
porni sau a dezactiva funcția de încălzire la 8 ℃. Când această funcție este pornită, 
"      " și „8" va fi afișat pe telecomandă, iar aparatul de aer condiționat va păstra 
starea de încălzire la 8℃. Apăsați simultan butoanele "TEMP" și "CLOCK" pentru a 
ieși din funcția de încălzire la 8℃. 

● Pentru  funcția  de  încălzire  la  8  ℃,  viteza  ventilatorului  este  resetată  la  viteza 
automată și nu poate fi ajustată.

 Apăsați  butonul "TURBO" și telecomanda nu va trimite semnal.
● Pentru  funcția  de  încălzire  la   8  ℃, temperatura setată nu poate fi ajustată.

● Funcția Sleep și funcția de încălzire la 8℃ nu pot funcționa în același timp. În
cazul în care funcția de încălzire la 8℃ a fost setată în modul de răcire, apăsarea 
butonului Sleep va anula funcția de încălzire la 8℃. Dacă funcția Sleep a fost setată
 în modul de răcire, pornirea funcției de încălzire la 8℃  va anula funcția Sleep.

● La afișarea temperaturii în ℉, telecomanda va afișa o încălzire de 46 ℉.

Funcția de blocare 
Apăsați simultan "▲" și "" pentru a activa sau dezactiva funcția de blocare 
pentru copii. Când funcția de blocare pentru copii este activată, pictograma " " 
va fi afișată pe telecomandă. Dacă acționați telecomanda, " " va clipi de trei 
ori fără a trimite semnal către unitate. 

ați simultan butoanele "" și "MODE" pentru a comuta 
afișarea temperaturii între ℃ și ℉. 
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1. Apăsați partea din spate a telecomenzii marcate 
cu "   ", după cum se arată în figură, apoi împingeți 
capacul cutiei de baterii de-a lungul direcției săgeții.

2. Înlocuiți două baterii uscate de 7 # (AAA 1,5V) și 
asigurați-vă că poziția polilor "+" și "-" sunt 
corecte

3. Reinstalați carcasa cutiei de baterii.

emițătorul de semnal baterie

Carcasa cutiei de baterii 

demontare

reinstalare

● Distanța dintre transmițătorul de semnal și fereastra de primire nu trebuie să 
depășească 8 m și nu trebuie să existe obstacole între ele.

● Semnalul poate fi perturbat ușor în încăperea unde există lampă 
fluorescentă sau telefon mobil; telecomanda trebuie să fie aproape de 
unitatea interioară în timpul funcționării.

● Înlocuiți bateriile cu unele de același model atunci când este necesară înlocuirea.
● Când nu folosiți telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să 

scoateți bateriile.
● Dacă afișajul de pe telecomandă este neclar sau nu există afișaj, vă rugăm 

să înlocuiți bateriile.

INFORMAȚIE

1. După punerea în funcțiune, apăsați pe butonul "ON/OFF" de pe telecomandă
pentru a porni aparatul de aer condiționat.

2. Apăsați butonul "MODE" pentru a selecta modul dorit: AUTO, COOL, DRY,
FAN, HEAT.

3. Apăsați butonul "▲" sau "" pentru a configura temperatura dorită.
4. Apăsați butonul "FAN" pentru a seta viteza necesară a ventilatorului: auto, viteză

redusă, viteză redusă medie, viteză medie, viteză medie-mare, viteză mare.

Înlocuirea bateriilor telecomenzii 

Ghid de operare 

5. Apăsați    "      "  pentru reglarea unghiului de suflare a aerului.

● În timpul funcționării, îndreptați transmițătorul de semnal al telecomenzii 
către fereastra de recepție de pe unitatea interioară.



Operare în regim de urgență

buton auxiliarpanou

Când suprafața unității interioare este murdară, se recomandă utilizarea unei 
cârpe moi sau a unei cârpe ude pentru a o șterge. 
INFORMAȚIE:

Utilizați un obiect izolant pentru a apăsa pe butonul auto

19

Curățare și întreținere 

Curățați suprafața unității interioare

● Nu scoateți panoul când îl curățați.

Dacă telecomanda se pierde sau se deteriorează, utilizați butonul auxiliar 
pentru a porni sau opri aparatul de aer condiționat. Operațiunea este detaliată 
după cum urmează:
După cum se arată în figură, deschideți panoul, apăsați pe butonul auxiliar 
pentru a porni sau a opri aparatul de aer condiționat. Când aparatul de aer 
condiționat este pornit, acesta va funcționa în modul automat.

AVERTIZARE:

AVERTIZARE:

■ Opriți aparatul de aer condiționat și deconectați alimentarea înainte de a
curăța aparatul de aer condiționat pentru a evita electrocutarea.

■ Nu spălați aparatul de aer condiționat cu apă pentru a evita electrocutarea.

■ Nu folosiți lichide volatile pentru a curăța aparatul de aer condiționat.



Curățare și întreținere

1

2

3

4

●

■ Filtrul trebuie curățat la fiecare trei luni. Dacă există mult praf în mediul de 
   operare, puteți curăța mai des.
■ După îndepărtarea filtrului, nu atingeți aripioarele pentru a nu vă răni.
■ Nu utilizați focul sau uscătorul de păr pentru a usca filtrul pentru a evita 
   deformarea sau pericolul de incendiu.
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Curățați filtrul

Mutați panoul într-un anumit 
unghi, așa cum se arată în fig.

Deschideți panoul
Utilizați dispozitivul de 
colectare a prafului sau apă 
pentru a curăța filtrul.
Când filtrul este foarte murdar, 
utilizați apă (sub 45oC) pentru 
a-l curăța și apoi puneți-l într-un 
loc umbros și rece pentru a se 
usca.

Curățați filtrul

●

Scoateți filtrul așa cum 
este indicat în fig.

Scoateți filtrul

Instalați filtrul și apoi închideți bine 
capacul panoului.

Instalați filtrul

AVERTIZARE



Curățare și întreținere

4. Verificați dacă suportul de montare pentru unitatea exterioară este 
deteriorat sau corodat. Dacă da, vă rugăm să contactați distribuitorul.

5. Verificați dacă conductele de drenaj sunt deteriorate.

1. Deconectați sursa de alimentare.

3. Verificați dacă suportul de montare pentru unitatea exterioară este 
deteriorat sau corodat. Dacă da, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Notă pentru reciclare

2. Dacă doriți să aruncați aparatul de aer condiționat, vă rugăm să contactați 
distribuitorul local sau consultantul de la centrul de service pentru metoda 
corectă de eliminare.

21

INFORMAȚIE: Verificări înainte de utilizare în sezon

INFORMAȚIE: Verificări după utilizarea în sezon

3. Verificați dacă filtrul este curat.

2. Curățați filtrul și panoul unității interioare.

1. Verificați dacă orificiile de admisie și de evacuare a aerului sunt blocate.
2. Verificați dacă întrerupătorul , ștecherul și priza sunt în stare bună.

1. Multe materiale de ambalare sunt materiale reciclabile.
Vă rugăm să le predați în unitați de reciclare corespunzătoare.



Analiza defecțiunii

Verificați elementele de mai jos înainte de a solicita întreținerea. Dacă defecțiunea 
nu poate fi eliminată, contactați distribuitorul local sau profesioniști calificați.

Fenomen Verificați elementele Soluție

Unitatea 
interioară nu 
poate 
recepționa 
semnalul de 
la 
telecomandă 
sau 
telecomanda 
nu 
reacționează.

● Dacă a intervenit ceva grav 
(cum ar fi electricitatea statică, 
tensiunea stabilă)?

● Dacă telecomanda este în 
intervalul de recepție a 
semnalului?

● Dacă există obstacole?
● Dacă telecomanda este 

îndreptată spre fereastra de 
recepție?

● Sensibilitatea telecomenzii 
este scăzută; afișajul este 
neclar sau nu există afișaj?

● Nu există afișaj atunci când 
acționați telecomanda

● O sursă de lumină 
fluorescentă în cameră?

● Scoateți ștecherul. Reintroduceți 
ștecherul după 3 minute apoi 
porniți din nou aparatul

● Intervalul de recepție a 
semnalului este de 8 m

● Eliminați obstacolele.
● Selectați un unghi adecvat și 

îndreptați telecomanda spre fereastra 
de recepție a unității interioare.

● Verificați bateriile. Dacă 
puterea bateriilor este prea 
mică, vă rugăm să le înlocuiți.

● Apropiați telecomanda de 
unitatea interioară.
Închideți becul fluorescent 
și apoi încercați din nou

● Verificați dacă telecomanda 
pare a fi deteriorată. Dacă 
da, înlocuiți-o.

Nu este 
emis aer 
din unitatea 
interioară

● Orificiile de admisie sau de evacuare a 
aerului din unitatea interioară sunt blocate?

● Eliminați obstacolele.

● În modul încălzire, temperatura 
interioară este atinsă pentru a 
seta temperatura?

● După ce temperatura va fi 
setată corespunzător, unitatea 
interioară nu va mai sufla aer.

● Pentru a împiedica evacuarea 
aerului rece, unitatea interioară 
va fi pornită după întârzierea de 
câteva minute, ceea ce 
reprezintă un fenomen normal.
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Analiza fenomenelor generale

●

● Modul  de  încălzire  tocmai  a 
fost activat?



Analiza defecțiunii

● Cădere de tensiune?
● Ștecherul este bine introdus în priză?

● Releul decuplează sau 
siguranța este arsă?

● Cablajul funcționează defectuos?

● Unitatea a repornit imediat 
după oprirea funcționării?

● Dacă setarea funcțională a 
telecomenzii este corectă? ● Resetați funcția.

● Așteptați timp de 3 minute și 
apoi porniți din nou aparatul.

● Solicitați profesionistului să îl înlocuiască.

● Solicitați unui profesionist să 
înlocuiască releul sau siguranța.

● Reintroduceți ștecherul.
● Așteptați până la recuperarea energiei.

Aparatul de 
aer 
condiționat 
nu poate 
funcționa

Ceața este 
emisă de 
orificiul de 
aer al unității 
interioare

● Temperatura și umiditatea 
interioară sunt ridicate?

● Deoarece aerul din interior 
se răcește repede. După un 
timp, temperatura interioară 
și umiditatea vor scădea iar 
ceața va dispărea.

Fenomen Verificați elementele Soluție

Temperatura 
setată nu 
poate fi 
ajustată

● Temperatura dorită 
depășește intervalul de 
temperatură setat?

● Setați intervalul de 
temperatură: 16℃ ~30℃ .

Răcire
efectul (de 
încălzire) nu 
este 
corespunzător.

● Tensiunea este prea mică? ● Așteptați până când 
tensiunea revine la normal.

● Filtrul este murdar?

● Temperatura este setată în 
intervalul corespunzător?

● Reglați temperatura în 
intervalul corespunzător.

● Ușa și fereastra sunt deschise? ● Închideți ușa și fereastra.
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● Curățați filtrul.



Fenomen Verificați elementele Soluție

Se emană 
mirosuri

● Indiferent dacă există o sursă 
de miros, cum ar fi mobilierul 
și țigările etc.

● Eliminați sursa de miros.

● Indiferent dacă există 
interferențe, cum ar fi tunetul, 
dispozitivele wireless etc.

● Deconectați alimentarea, 
porniți alimentarea și apoi 
reporniți aparatul.

Zgomot de 
tip "apă 
care 
curge"

● Aerul condiționat este pornit 
sau oprit acum?

●

Zgomot de 
zgâriere 

● Aerul condiționat este pornit 
sau oprit acum?

● Acesta este sunetul de frecare 
cauzat de expansiunea și/sau 
contracția panoului sau a altor 
elemente datorită schimbării 
temperaturii.

Analiza defecțiunii

Aparatul de aer 
condiționat 
funcționează 
anormal
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● Curățați filtrul.

Zgomotul este sunetul agentului 
frigorific care curge în interiorul 
aparatului, ceea ce reprezintă 
un fenomen normal.



Cod de eroare

E5

E8

U8

H6

C5

F1
F2

Depanare

Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.

 

Observație: Dacă există alte coduri de eroare, contactați profesioniști calificați 
                    pentru service

F0

■ Când apare fenomenul de mai jos, vă rugăm să opriți aparatul de aer 
condiționat și să opriți imediat alimentarea și apoi contactați distribuitorul sau 
profesioniștii calificați pentru service.

● Cablul de alimentare se supraîncălzește sau este deteriorat.
● Există un sunet anormal în timpul funcționării.
● Aparatul de aer se oprește frecvent.
● Aparatul de aer condiționat emană miros de ars.
● Unitatea interioară prezintă scurgeri.

■ Dacă aparatul de aer condiționat funcționează în condiții anormale, pot apărea 
defecțiuni, șocuri electrice sau pericol de incendiu.

Analiza defecțiunii
Cod de eroare

● Când starea aparatului de aer condiționat este anormală, indicatorul de 
temperatură pentru unitatea interioară va clipi pentru a afișa codul de eroare 
corespunzător. Consultați lista de mai jos pentru identificarea codului de eroare.
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AVERTISMENT

H3

E1

E6

Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.

Vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Poate fi eliminat după repornirea aparatului. În caz contrar, 
vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.

Vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.
Vă rugăm să contactați profesioniști calificați pentru service.

■ Nu reparați sau remontați singur aparatul de aer condiționat.
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